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Świebodzin - wieża kwiatowa H2400

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

LETNIE
UKWIECENIA
POLSKICH MIAST
Najciekawsze pomysły z polskich miast.

Przed nami prawdziwe lato możliwości.
W okresie letnim kwitnie bowiem większość
najpiękniejszych gatunków ozdobnych –
ten moment po prostu trzeba wykorzystać.
Ze względu na różnorodność dostępnych
rozwiązań, letnie ukwiecenie miasta można
zrealizować na setki sposobów: wprowadzając rośliny na rynki, place, deptaki,
a nawet na latarnie i elewacje. Najpopularniejszymi gatunkami są: surfinia, pelargonia, begonia, ipomea oraz najróżniejsze ich
połączenia – zakres możliwych sposobów
ukwiecenia jest niczym nieograniczony…
Dobrze jest znaleźć kilka miejsc, w których
można umieścić kwiaty. Warto zastosować
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Dziwnów - donice Gianto Classic 90 i 120

więcej na www.terraform.pl

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

kombinację różnych elementów (np. wieże
kwiatowe, kwietniki na latarniach, kwietniki na barierkach, donice XXL) – wówczas efekt będzie spotęgowany. Powinny
tworzyć harmonijny system, gdzie wszystkie elementy współgrają. Wbrew pozorom
jest wiele możliwości ukwiecenia rynków.
Jeśli jednak masz
wątpliwości, zajrzyj
do specjalnie
skomponowanego
Menu Ukwieceń
kliknij tu

Pabianice - kwietnik na lampę W600/3
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Kompozycja z Bielska-Białej to dowód na
to, że możliwości w komponowaniu naturalnych dekoracji jest co niemiara.
Bielsko-Biała to miasto, w którym powstawały najpiękniejsze bajki. Sentymentalną podróż po nim uświetniają
kwiatowe dekoracje, które trafiły między
innymi na barierki mostu na rzece Białej
oraz przy pomniku… samego psa Reksia!
Czytaj więcej na inspirowaninatura.pl:
Bielsko-Biała Kompleksowo Ukwiecona.
Case study
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Bielsko-Biała - wieża kwiatowa H2400

więcej na www.wiezekwiatowe.pl
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Olsztyn k. Częstochowy - wieża kwiatowa H1200
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GW

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

Wkładka uprawna CULTURE TUB do kwietników na lampy
Wkładka Culture Tub to lekki, mobilny pojemnik na materiał
roślinny, dopasowany do skrzyń kwiatowych, mis Sifu i kwietników
Jiflor marki Atech. Doskonale pasują również do wiszących
jednopoziomowych kwietników w600/1 oraz w800.
Dzięki zastosowaniu wewnętrznej wkładki uprawnej Culture Tub
zmiana dekoracji wymaga jedynie umieszczenia w kwietniku wcześniej
ukwieconego pojemnika. To sposób na piękną dekorację bez nieporządku,
jaki zwykle towarzyszy sezonowym zmianom materiału roślinnego.

10 lat gwarancji CULTURE TUB

Pobierz materiał na temat wkładek Culture Tub

kliknij tu

Gdzie jeszcze warto umieszczać
kwietniki oraz donice miejskie?
Chociażby tam, gdzie nie chcemy, aby wjeżdżały samochody.
Zamiast nieprzyjaznych szlabanów
i pachołków, posłużą kwiatowe
wieże
i
bajecznie
kolorowe
donice XXL. Podobne naturalne
przesłony mogą być użyte również przy wyznaczaniu przestrzeni
kawiarnianych ogródków, które
często rozstawiają się na miejskich
placach. Ukwiecone przesłony
nawiązujące do stylu miejsca
będą tu mile widziane.
czytaj więcej:
www.inspirowaninatura.pl
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Bielsko-Biała - kwietnik na lampę W600/2

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

Świebodzin - kwietnik na lampę W600/3
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Tomaszów Mazowiecki - wieża kwiatowa H750
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Polkowice - kwietnik na lampę W600/2 , donica Plane Ring i wieża kwiatowa H1200

więcej na www.atech-pl.eu

Świdnica - kwietnik na lampę Jiflor 800
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Szukasz innych informacji na temat zieleni miejskiej,
roślin i architektury? Zajrzyj na nasz blog:
www.inspirowaninatura.pl

„NADCHODZI TEN MOMENT!”

„CZEGO POTRZEBUJE
NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ
MIEJSKA?”

„CZY WIESZ, JAK DOBRAĆ
HYDROGEL?”

Ich wizyta to zapowiedź wielkich zmian – nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale również
w przydomowych ogrodach. Zimni Ogrodnicy
i Zimna Zośka, bo to o nich mowa, nadejdą już
w drugim tygodniu maja, przynosząc ze sobą
pierwsze w pełni „letnie” kwiatowe dekoracje.

Czego potrzebuje współczesna przestrzeń publiczna? Czy obecność brukowanych placów wyklucza
naturalne akcenty? Jak łączyć kilka funkcji w jednym rozwiązaniu? Z podobnymi wątpliwościami
zderzają się włodarze wielu europejskich miejscowości, niezależnie od położenia geograficznego.

Hydrogel to innowacyjny preparat, który wspiera rozwój roślin, zapewniając im optymalną ilość
wody i niezbędnych do życia składników odżywczych. Sukces w stosowaniu hydrożelu zależy
od doboru odpowiedniego jego rodzaju w zależności od potrzeb i założonych wcześniej celów.

Czytaj więcej na
www.inspirowaninatura.pl

Władysławowo - wieża kwiatowa H1200 1/2

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

Nowość!
Uszczelka bezklejowa!
Uszczelka, która nie zsuwa się
– bez serwisowania przez lata
Osłona krawędzi
– bezpieczeństwo przechodniów,
brak uszkodzeń roślin

J UŻ T E R A Z
W YMIEŃ
USZCZELKĘ
NA NOWĄ

Skontaktuj się
z Opiekunem handlowym

+48 68 455 62 69
info@terra-pl.eu
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Konstancin-Jeziorna - wieża kwiatowa H2400

więcej na www.wiezekwiatowe.pl
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Planując ukwiecenie miasta, warto wybrać skrzynie kwiatowe z systemem antykradzieżowym.
Nie można powierzać bezpieczeństwa mieszkańców dekoracjom przeznaczonym dla przydomowego zastosowania – te są nazbyt plastyczne i często
nie posiadają mocowań kotwiczących pojemniki,
a jedynie haczyki do zawieszenia na ogrodzeniu
czy parapecie.

DLACZEGO MIASTA NIE
UKWIECAJĄ MOSTÓW?

Sekret rozwiązań przeznaczonych dla przestrzeni
publicznych tkwi w solidnym mocowaniu.
Stalowe obejmy są tak wytrzymałe, że nie
sposób strącić dekoracji. Sam pojemnik nie
odkształca się pod ciężarem substratu.

Skrzynie kwiatowe do zadań specjalnych

W minionym sezonie mosty w Bielsku-Białej
ukwiecono, stosując skrzynie kwiatowe Atech.
Efekt
przeszedł
oczekiwania
–
dekoracja

Jak szybko i pięknie udekorować trudno dostępne miejsca? Jak wybrać naprawdę solidne skrzynie kwiatowe? Czy można wprowadzić roślinność na barierki mostów, bez
ryzyka strącenia pojemników czy kradzieży?

Grodzisk Mazowiecki - skrzynki kwiatowe A1000

czytaj więcej: www.inspirowaninatura.pl

Zmiana ukwiecenia jeszcze nigdy nie była tak łatwa i szybka!
Chcesz uniknąć kłopotliwego przesadzania roślin i towarzyszącego
mu nieporządku? Marzysz o natychmiastowym efekcie dekoracyjnym,
bez czekania na rozrost roślin?

GW

Ze skrzyniami kwiatowymi Atech to możliwe!
Dzięki zastosowaniu wewnętrznej wkładki uprawnej Culture Tub
zmiana dekoracji wymaga jedynie umieszczenia w kwietniku wcześniej
ukwieconego pojemnika. To sposób na piękną dekorację bez nieporządku,
jaki zwykle towarzyszy sezonowym zmianom materiału roślinnego.
10 lat gwarancji CULTURE TUB
Bielska-Biała - skrzynki kwiatowe A1000
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Dodatkową korzyścią jest specjalna wkładka
Culture Tub, w którą wyposażane są skrzynie
kwiatowe Atech. To specjalny pojemnik na
materiał roślinny, dzięki któremu można zmienić
ukwiecenie
bez
demontażu
dekoracji
– szybko i bez skomplikowanych prac.

Wkładka uprawna CULTURE TUB do skrzyń kwiatowych.

10ARlAaNCtJI

Włodarzom miast sen z powiek spędza sytuacja, w której pięknie ukwiecone mosty są narażone na silne podmuchy wiatru czy też akty wandalizmu. Co począć
w momencie, gdy pielęgnowane miesiącami rośliny spadają wraz z pojemnikami, przyczyniając się nie tylko do strat
finansowych, ale również zagrażając przechodniom i pojazdom? Takim sytuacjom
trzeba zaradzić już na etapie planowania!

nie tylko pozostała na swoim miejscu, ale
przede wszystkim cieszyła oczy przechodniów.
Kolorowe
kompozycje
z
roślin
wzrastały
szybko i bujnie – wszystko za sprawą
wewnętrznej konstrukcji skrzyń. Każda z nich
posiada system podwójnego dna, w którym
gromadzi się zapas wody. Roślina może korzystać
z niego w dowolnej chwili, bez dodatkowej
ingerencji ogrodnika. Jakie to wygodne!

Pobierz materiał na temat wkładek Culture Tub

kliknij tu

więcej na www.atech-pl.eu

więcej na www.atech-pl.eu

więcej na www.atech-pl.eu

Międzyrzecz - skrzynki kwiatowe A800 i kwienik na lampę W600/2
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JEDYNA
TAKA ZEBRA
Ławka miejska inna niż wszystkie

Jest bajecznie kolorowa lub… stonowana.
Pomoże wprowadzić roślinność i stanie się
modnym meblem. To ciekawa dekoracja,
a zarazem niezbędny element infrastruktury. Ławka miejska Zebra to wszechstronne rozwiązanie dla każdej przestrzeni.

Ławka okrągła Zebra 120 i ławka z oparciem Zebra
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Ławka okrągła Zebra 120 i ławka z oparciem Zebra

Zadebiutowała podczas zeszłorocznego Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu i od
tego czasu cieszy się rosnącą popularnością. Nic dziwnego! Okrągła ławka miejska
Zebra, nie dość, że wykonana jest z kolorowych
elementów, to dodatkowo ma niezwykłe
oparcie, które stanowi wielka donica miejska, będąca w stanie pomieścić nie tylko
rośliny
ozdobne,
ale
nawet
duży
krzew i drzewo.

Dzięki tak oryginalnej formie stanowi ciekawe dopełnienie pozbawionego drzew skweru,
brukowanego miejskiego placu lub… placu
zabaw, na którym czas spędzają najmłodsi.
czytaj więcej:
www.inspirowaninatura.pl

Zainspiruj się...
Katalogiem
Miejskich ławek

kliknij tu

Ławka okrągła Zebra 120
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MIEJSKI SKWER INNY
NIŻ WSZYSTKIE!
Coraz częściej odchodzi się od skrupulatnego porządkowania miejskiej zieleni
na rzecz pozostawienia jej w bardziej naturalnym stanie. Powstają nowe łąki i skwery,
na których wykorzystuje się duże donice – jednak w sposób zgoła inny od tradycyjnego.

Czas na zmiany! Co powiesz na to, by wymienić
drobiazgowo wypielęgnowane skwery na swobodne, nieskrępowane kompozycje? W ten sposób możesz pozwolić
naturze „powrócić do korzeni”, a tym
samym uczynić naszą wspólną przestrzeń nieco
bardziej radosną. Oschatz to niewielkie miasteczko położone we wschodnich Niemczech, które postawiło na właśnie takie – naturalistyczne podejście do
zieleni miejskiej. W przeciwieństwie do najpopularniejszego trendu „ujarzmiania” rabat i kwietników, pojawia
się tu coś zupełnie nowego i… wartego naśladowania.
Aksamitka,
bodziszek,
jeżówka
oraz
trytoma
groniasta to tylko niewielka część gamy roślin,
które posłużyły do stworzenia niemalże dzikiej łąki
kwietnej w… samym centrum miasta. Rośliny są
bajecznie kolorowe i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, a kluczem do ich doboru była prostota
– to właśnie wspomniane wcześniej okazy kwitną
dziko
na
łąkach,
przywołując
najpiękniejsze
wspomnienia.

To również wsparcie dla środowiska
i miejskiej populacji zapylaczy.

naturalnego

Dla dodatkowego podkreślenia efektu sielskości rośliny nasadzono wokół wkopanych połowicznie pojemników oraz
jednego w tradycyjnej „pozie”. Kolorowe duże donice ulokowano tak, by stworzyć wrażenie „wylewania” się z nich
roślin.
Kolorowe, wiejskie kwiaty i równie barwne, duże
donice umożliwiły stworzenie kompozycji zróżnicowanej, jednak nie chaotycznej. Rośliny tworzą zróżnicowane
kępy o odmiennych kolorach i wielkościach, dzięki czemu
ten pozorny nieporządek jest pod stałą kontrolą. „Przewrócony” pojemnik to ciekawy zabieg architektoniczny,
który każe nieco inaczej spojrzeć na klasyczne elementy
do dekorowania miast. Dzięki temu, że duże donice są
wykonane z polietylenu, nie zaszkodzi im tak nietypowy
sposób ekspozycji – przy reorganizacji skweru i zmianie
dekoracji
nadal
będą
wyglądać
równie
dobrze
jak na początku.
czytaj więcej: www.inspirowaninatura.pl
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Niemcy / Oschatz - donica Gianto Classic 95

więcej na www.terraform.pl

więcej na www.wiezekwiatowe.pl

Niemcy / Oschatz - wieża kwiatowa H1200 i H700
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NA PRZEKÓR
SZAROŚCI, CZYLI
KOLOROWE DONICE
MIEJSKIE XXL
Jak sprawić, by w przestrzeni miejskiej nie brakowało
słońca nawet w pochmurny dzień? Jak skutecznie wygnać z miasta szarość i zaprosić do niego kolory? W jaki
sposób wprowadzić naturę do zurbanizowanego otoczenia? Wiele europejskich miast zmaga się z kwestią
„umeblowania” placu w centrum – brakuje w nich koloru i natury. Szczególnym wyzwaniem okazuje się często stworzenie oprawy dla dominującego nad okolicą
ratusza lub innych budynków użyteczności publicznej.
czytaj więcej:
www.inspirowaninatura.pl

20

Czechy / Puchov - donica Plane Ring Lux

Dzierżoniów - donica Gianto Tablo

więcej na www.terraform.pl

więcej na www.terraform.pl

więcej na www.terraform.pl

Niemcy / Greifswald - donica Gianto Sito
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Polkowice - donica Biga
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Gdańsk - donica Gianto

więcej na www.terraform.pl

120

więcej na www.terraform.pl

więcej na www.terraform.pl

Niemcy / Schkeuditz - donica Gianto Tablo
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA

KOLOR ROKU 2020
– NAM TO PASUJE.
Klasyka i ponadczasowa elegancja – takie słowa opisuję odcień
który został okrzyknięty kolorem 2020 roku według marki Pantone.

Blue,

W Terra Group staramy się śledzić trendy i chętnie wspieramy miasta, które decydują się podążać za nowinkami. Najmodniejszy odcień tego sezonu obowiązkowo musiał znaleźć się więc w naszej palecie kolorów – jest nim Terra No 208.
Co powiesz na to, by Twoja okolica również dołączyła do grona tych najbardziej „trendy”?

PROMOCJE MAREK
TERRA GROUP

Terra No 208

Terra No 208

Szukasz wyjątkowej okazji dla swojej przestrzeni? Doskonale trafiłeś!
Gama najświeższych ofert specjalnych od Terra Group to szansa na jeszcze
piękniejszą dekorację bez obciążania budżetu.

+48 68 455 62 69

info@terra-pl.eu

Promocje dostępne są na stronie www.terra-pl.eu
O szczegóły zapytaj opiekuna handlowego.
24
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EFEKT PODANY NA TACY
Kompleksowa Usługa to oferta podzielona na cztery etapy:

1.

1. PROJEKTOWY 2. PIELĘGNACYJNY 3. WYKONAWCZY 4. KONSULTACYJNY
W Twoim imieniu i w konsultacji z Tobą stworzymy koncepcję ukwiecenia przestrzeni.
Dobierzemy i nasadzimy kwiaty, a następnie dostarczymy i zamontujemy ukwiecone
kwietniki, donice czy skrzynie wedle wcześniej przygotowanego planu. Na koniec: udzielimy cennych porad pielęgnacyjnych, byś mógł jak najdłużej cieszyć się pięknem kwiatów.
Co zyskujesz? Wygodę płynącą z przeniesienia wszystkich prac na jeden podmiot,
wsparcie profesjonalistów, a przede wszystkim natychmiastowy efekt wizualny
bez czekania na rozrost kwiatów!

Kompleksowa Usługa w Bielsku-Białej
2.

3.

PLEBISCYT 2020
STARTUJE JUŻ W LIPCU!
zobacz więcej: www.inspirowaninatura.pl

4.

